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Căn cứ :  

 - Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; 

- Quy chế hoạt động của BKS công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện. 

 

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo về công tác Kiểm soát quá trình hoạt động SXKD 

của Công ty năm 2011 như sau: 

 

I- Đánh giá của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động SXKD năm 2011.  

1. Hoạt động SXKD:  

Hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do:  

+ Kinh tế vĩ mô bất ổn:  

- Lạm phát tăng; 

- Lãi suất ngân hàng đứng ở mức cao; 

- Ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ; 

- Biến động tỉ giá ngoại tệ lớn; 

+ Khách hàng truyền thống gặp khó khăn về vốn, tiết giảm chi phí dẫn đến hạn chế 

nguồn cung dự án. 

+ Sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống làm giảm khả năng 

trúng thầu và lợi nhuận biên trong các dự án kinh doanh. 

Tuy vậy trong năm 2011, với sự phấn đấu và cố gắng không ngừng của Ban lãnh đạo 

cùng toàn thể CB CNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011 được giao, 

tình hình SXKD năm 2011 đã được thể hiện đầy đủ và trung thực qua báo cáo tổng kết của 

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày trước Đại hội.  

 

2. Hoạt động Kế toán Tài chính:   

 Công ty đã hoàn thành xong công tác Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2011. Đơn vị 

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán VACO. 

 

2.1. Kết quả theo báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán:  

+ Doanh thu   : 1.464,19 tỷ đồng đạt 139,45 % kế hoạch; 

+ Lợi nhuận trước thuế :      84,44 tỷ đồng đạt    98,04 % kế hoạch; 

+ Lợi nhuận sau thuế :      64,58 tỷ đồng đạt  100,01 % kế hoạch; 

 



 

+ Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán một cách kịp thời và chính xác; 

+ Đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD năm 2011 trong điều kiện nền kinh tế, 

tài chính Việt nam gặp rất nhiều khó khăn; 

            + Lập và gửi các cáo thuế cho cơ quan thuế theo đúng yêu cầu về thời gian và đảm 

bảo chất lượng của báo cáo. 

 

2.2. Một số hoạt động tài chính cụ thể: 

+ Công tác đầu tư: Thực hiện đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả theo yêu cầu của 

hoạt động SXKD; 

+ Các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Phù hợp với chế độ chính 

sách của nhà nước và quy chế hoạt động của Công ty; 

+ Công tác thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Kê khai và trích nộp đầy đủ, 

kịp thời theo luật định tất cả các loại thuế có liên quan; 

+ Trích lập các quỹ: Việc trích lập các quỹ năm 2011 theo đúng luật định, điều lệ tổ 

chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội; 

+ Công tác đầu tư góp vốn tham gia thành lập các công ty con: 

- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần thương mại Viễn thông Tin học Bưu điện với 

vốn điều là 50 tỷ đồng, CT-IN góp 40% vốn điều lệ, năm 2011 Công ty đã thực góp 12 tỷ 

đồng; 

- Góp tiếp phần vốn còn lại vào Công ty cổ phần Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTEs), 

số tiền thực góp năm 2011 là 1,4 tỷ đồng. Đến 31/12/2011 Công ty đã hoàn thành 100% việc 

góp vốn vào Công ty này theo cam kết ban đầu. Tổng vốn đã góp vào HTEs là 4,0 tỷ chiếm 

20% vốn điều lệ; 

- Góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị; tỉ lệ tham gia góp vốn 

là 10 tỷ bằng 5% vốn điều lệ, năm 2011 Công ty đã góp 2,0 tỷ đồng. 

 

3. Thẩm định Báo cáo tài chính: 

 Trên cơ sở Báo cáo Tài chính của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán VACO lập, 

Ban kiểm soát đã thẩm định và xin báo cáo trước Đại hội là: 

 + Nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Ban Giám đốc; 

 + Nhất trí với Báo cáo Tài chính do Công ty lập và đã được kiểm toán là: Đầy đủ - 

Trung thực - Chính xác. 

 

II- Hoạt động trong năm 2011 của Ban kiểm soát. 

+ BKS luôn bám sát hoạt động SXKD của Công ty nhằm kiểm soát tính hợp lý, hợp 

pháp trong quá trình điều hành SXKD của Ban lãnh đạo Công ty; 

+ BKS đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác Kế toán-Tài chính và tình hình 

thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;  

+ BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, thực hiện báo cáo định kỳ với 

HĐQT và đưa ra một số góp ý, kiến nghị hữu ích với hoạt động SXKD của Công ty.  

 



 

III - Một số vấn đề Ban kiểm soát kiến nghị. 

+ Công ty cần tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, rà soát, nghiên cứu sửa đổi 

các quy chế quản lý Tài chính - Kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế; 

+ Đối với dự án đầu tư tòa nhà VP Công ty tại CN Miền nam: Công ty cần có biện 

pháp khẩn trương hoàn thiện tòa nhà, chuyển quyền sở hữu cho Công ty và đưa tòa nhà vào 

hoạt động, khai thác nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Toà nhà này Công ty đã mua từ năm 

2009 đến này vẫn chưa thực xong việc chuyển quyền sở hữu và đưa vào khai thác sử 

dụng; 

 + Hoạt động đầu tư góp vốn vào các Công ty cổ phần khác: Ban lãnh đạo Công ty cần 

thận trọng trong các quyết định đầu tư mới. Đối với việc góp vốn vào các Công ty con đã thực 

hiện trong thời gian qua chưa đem lại hiệu quả như mong đợi, hiệu quả đầu tư  thấp (trừ hoạt 

động đầu tư vào HTEs) cần xem xét và cân nhắc việc thoái vốn tại những Công ty đó; 

 + Công ty cần tích cực, chủ động thu hồi công nợ, đặc biệt các khoản công nợ có giá 

trị lớn và thời gian nợ kéo dài; 

 + Công ty cần có biện pháp hữu hiệu quản lý, phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đặc 

biệt là sự gia tăng hàng tồn kho ứ đọng không cần dùng qua các năm. Thực hiện các biện 

pháp tiết kiệm chi phí, cắt giảm tối đa chi phí không cần thiết trong năm 2012 nhằm nâng cao 

hiệu quả SXKD. 

 Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong quá trình kiểm soát hoạt động SXKD của 

Công ty năm  2011,  xin ý kiến đóng góp của các quý cổ đông. 

Xin chúc Quý Cổ đông của Công ty mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. 

Xin trân trọng cám ơn./. 

                                                                          Thay mặt Ban kiểm soát Công ty 

                               Trưởng ban kiểm soát 

 

 

 

 

                           Nguyễn Ngọc Sơn 


